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COMUNICADO/SEPLAG/SELIC/CPL03 Nº 097/2021.  
 

Rio Branco-AC, 10 de novembro de 2021. 
 
 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA – RDCi PRESENCIAL Nº 
002/2021 CPL 03 – SEJUSP. 
 

 
À TL ENGENHARIA EIRELI 
 

Dando continuidade ao processo licitatório referente ao RDCi PRESENCIAL Nº. 
002/2021 - CPL 03 - SEJUSP, objetivando a Contratação de empresa para o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, execução das obras e demais 
operações necessárias e suficientes para a construção da base integrada do GEFRON no 
trevo do município de Senador Guiomard – AC atendendo às necessidades da SEJUSP 
do Estado do Acre. 

Comunicamos que o resultado do parecer técnico está disponível no site: 
www.licitacao.ac.gov.br, para conhecimento a respeito das inconsistências detectadas na 
proposta de preços após análise realizada pela equipe técnica. Desta forma, solicitamos, caso 
haja interesse, que apresente uma nova proposta de preços sem alteração do valor global da 1ª 
proposta de preços apresentada, adequando a(s) inconsistência(s) detectada(s), conforme 
estabelece o art. 40, §§ 2° e 4º do Decreto Estadual nº 7.428/2014. 

Comunicamos ainda que será concedido o prazo de até dois dias úteis, para a 
entrega da referida proposta junto a Comissão Permanente de Licitação 03 situada na Estrada 
do Aviário, 927 Bairro Aviário CEP - 69.900-830 - Rio Branco-Acre.  

Solicitamos que sejam analisadas atentamente as observações e inconsistências 
apontadas no parecer técnico (PARECER N. 7/2021/SEJUSP - DIVPOSP/SEJUSP e 
PARECER N. 8/2021/SEJUSP - DIVPOSP/SEJUSP - DPLAGE/SEJUSP - DIRGAE/SEJUSP - 
GABINADJ/SEJUSP - GABIN , para que não incorram na apresentação dos mesmos erros, 
como também, a ausência de justificativas técnicas, sob pena de desclassificação no presente 
certame.  

Na oportunidade esclarecemos que o não atendimento a convocação ensejará a 
desclassificação de sua proposta de preços. 

 

Atenciosamente, 

  
Richard Brandão Mendes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 03 – CPL 03 
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